
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillaahi robbil a’alamiin, 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam 

Mencapai Efektivitas Biaya Rekam Medis”. 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat didalam menempuh Ujian Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

Mengingat terbatasnya pengetahuan penulis, maka penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak 

sebagai masukan untuk waktu yang akan datang. 

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, dukungan 

serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan. 

Rasa terima kasih yang tulus ini penulis sampaikan kepada : 

1. Allah SWT, terima kasih atas kasih sayang Mu yang telah membuat 

kehidupan ini menjadi berarti dan menjadi indah. 

2. Kedua Orang Tuaku ( H.A.Djuwaeni & Hj.Y. Herawati ) yang tiada henti dan 

lelahnya dengan tulus ikhlas memberikan doa, bimbingan, perhatian, kasih 

sayang, cinta dan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga kepada 

penulis. 

3. Ibu Dini Verdania Latif, S.E., M.Si..,Ak., selaku dosen pembimbing yang 

telah dengan sabar dan penuh pengertian telah banyak memberikan bimbingan 

dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Mame S.Sutoko, Ir.,DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M. Si.,Ak., selaku Ketua 

Yayasan Universitas Widyatama Bandung. 



6. Bapak H. Supriyanto Ilyas, Ir., M.Si.,Ak., selaku Pjs Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M, AK, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S-1 dan D-3 Universitas Widyatama. 

8. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.M., AK, selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S-1 dan D-3 Universitas Widyatama. 

9. Seluruh dosen dan staf akademis, yang telah memberikan pendidikan, ilmu 

yang bermanfaat, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di 

Universitas Widyatama. 

10. Seluruh petugas perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari 

bahan kuliah dan penyusunan skripsi yang penulis perlukan. 

11. Bapak Dr. H. Suherman, MKM. selaku Kepala RSUD R.Syamsudin, SH 

Sukabumi dan seluruh staf yang telah bersedia menyediakan sarana dan 

prasarana dan fasilitas kepada penulis selama melakukan penelitian. 

12. Ibu Hj.Dioh Maryatin,Bsc,S.Ip, Bapak Drs.Didi Subandi, Ibu Yani, Ibu Mia, 

Amd pk terimakasih atas bantuan, saran, bimbingan selama melakukan 

penelitian, dan waktu yang telah diluangkan serta seluruh pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

13. Saudara-saudaraku : Teh Heni & Ka Arief, Teh Isti & Bang Kumis ( 

Kerjasama yang baik ), Teh Neng & Bang Pupu, Teh Avi & Bang Andre ( 

Penyemangat & Penyejuk Hati ), Cp & Teh Mia ( Bimbingannya ), Teh Iva 

(Special for your Care, Love, Support etc), Insani, Aulia, dan Vita yang telah 

tulus mendoakan dan memberikan dukungan serta kepedulian kepada penulis, 

I proud to have you are..( semoga kita selamanya saling menyayangi......) 

14. Keponakan-keponakanku : Zia, Moza, Aufa, Ausy, Auryn, Belva, Jiro, Cira, 

Cemi & Getha. 

15. Sahabat sahabatku yang baik ; Arief (Emon), Andri, Resti, Utet ( Semoga 

semua cita-cita kita tercapai ) 

16. Sahabat-sahabatku dikampus dan di graha...Rima Yunita, Setyani (special for 

your support, and care) Dinda Tunjung, Luri Lidya, Moh Reza Romeidi, Rizki 



Prabowo, Diana Agustina, Rinda Frima, Hendri Munajat, Indri, Femmy 

Yulina, Sandra, Devita, Inne terima kasih atas kebaikan, kepedulian kalian.  

17. Teman-temanku dikampus seluruh angkatan 2003, Teman seperjuangan 

Sendy, Shinta Garut, Aniet, Suryati, Sintha Jawa, Nike, Rani, Nia, Ima, Omie, 

Arief, Wendi,  Adetria, Vivian, Yosef dan semua teman-temanku lainya yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaanya dan 

atas semua bantuanya dalam menyelsaikan kuliah yang menyenangkan dan 

melelahkan ini. 

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada 

semua pihak. 
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